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Proposta de Aditamento

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições 

Artigo 171.º-A

Alargamento da gratuitidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais nos 

domingos e feriados

1 - Em 2021, o Governo adota as medidas necessárias para o alargamento da gratuitidade da entrada 

em todos os Museus, Palácios e Monumentos Nacionais sob tutela da Administração Central, aos 

domingos e feriados para todos os cidadãos residentes em território nacional.

2 – Às entidades previstas no número anterior é garantida a transferências das verbas correspondentes 

à redução de receita de bilheteira. 

Assembleia da República, 13 de novembro de 2020

Os Deputados,

Ana Mesquita, Duarte Alves, João Oliveira, António Filipe, Paula Santos, Alma Rivera, Bruno Dias, 

Diana Ferreira, Jerónimo de Sousa, João Dias

Nota Justificativa:
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A reposição do regime de gratuitidade de acesso aos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais 

(MPMN), consagrada no Orçamento do Estado para 2017 por proposta do PCP, foi um passo muito 

importante e que deve ser aprofundado.

Havendo outros museus sob tutela da Administração Central não abrangidos pelo regime dos MPMN 

tutelados pela DGPC/Ministério da Cultura, considera o PCP que, em 2020, o regime de gratuitidade 

deve ser alargado a todos os museus nos mesmos termos em que já é aplicada.

O PCP encara a cultura, não como um luxo ou privilégio, mas como um pilar do regime democrático e 

condição para a formação integral do indivíduo, essencial para emancipação individual e coletiva. É 

nesse sentido que é apresentada esta proposta.

Num contexto em que as famílias vêm os seus rendimentos afetados e muitos perderam já o seu 

emprego na sequência das medidas decretadas a pretexto do combate à pandemia, torna-se ainda mais 

importante assegurar o direito à fruição cultural.
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